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"לאקמא שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו"
ב"ה

הקדמה 
שלום לקוראים
לפניכם ספר שירים שכתבתי במשך השנים .הספר בן שני חלקים.
בחלק הראשון העליתי את אוסף שירי הבקיאות שחיברתי במשך
השנים .מדובר בכשישים שירים שנועדו ללמידת יסודות התורה
בשינון ,כמו סדר ספרי התנ"ך ,סדר הפרשיות ,הנביאים ,נדודי ארון
הקודש ,דוד המלך  ,כתיבת המשנה ,סדר ההסטוריה ועוד  .חיברתי
אותם בעיקר לילדים לשם שינון ,אך גם המבוגרים רואים בהם ברכה.
קשרתי להם עלפי רוב מנגינה מוכרת .השירים יצאו לקהל הרחב
בצורת אלבומי דיסקים .חמישה במספר.עד היום אני שר אותם עם
הילדים בשבת .כיום הם נמכריםאצלי בקבצים (ונשלחים במייל
מיידי)

באתר

http://www.levisudri.com/songs.php

בספר זה הבאתי אותם בפורמט של ספר דיגיטאלי.
בחלק ב של הספר הבאתי את שירי הקודש והחול שחיברתי במשך
השנים.
קריאה נעימה
לוי סודרי
רמת בית שמש
קיץ תש"פ

ב"ה 

רשימת רוב השירים בספר
סֵ ֶדר ִספְ ֵרי ַה ָּתנ ְ
ָּ"ך
ב) ת ֹו ָּרה
יאים
ג) ְנ ִב ִ
ד) ְת ֵרי ָּע ָּשר
ה) ְכתו ִבים
ו) סֵ ֶדר ָּפ ָּר ִש ֹיות ַה ָּשבוע
רות ֵמ ָּא ָּדם ַעד ַא ְב ָּר ָּהם
ז) עֶ ְש ִרים ד ֹו ֹ
בות וְ ַה ְשבָּ ִטים
ח) ָּה ָּא ֹ
דו ִלים
ט) ַהכֹהֲ ִנים ַה ְג ֹ
י) ַהש ֹופְ ִטים
שו ֶשלֶ ת יְ הו ָּדה
יא) ֹ
יב) ַמ ְלכֵ י יְ הו ָּדה
יג) ַמ ְלכֵ י יִ ְש ָּראֵ ל
יד) ִשיר ִסיום ִ :מי ָּכ ַתב אֶ ת ִספְ ֵרי ַה ָּתנ ְ
ָּ"ך?
טו) נסיונות אברהם אבינו
טז) עשר זכירות שמצווה לזכור בכל יום
יז) מופתים בספר שופטים
יח) סיכום ספר שופטים
יט) נקודות ציון בחיי דוד
כ) ה' לא גבה ליבי תהילים קלא
כא) בניו של דוד
כב) בעלי תפקידים בשמואל ומלכים
כג) ניסי אליהו ואלישע
כד) הסטוריה יהודית  -מבריאת העולם עד מדינת ישראל
כה) ִשיר ַה ְפ ִתיחָּ ה למשכן

יצון
כו) ַה ִמזְ ֵבח ָּה ִח ֹ
כז) ַה ִכי ֹור
כח) השֻ ְלחָּ ן
כט) ַה ְמ ֹנו ָּרה
ל) ַה ִמזְ ֵבח הפנימי
לא) הארון
לב) ַק ְר ֵשי ַה ִמ ְש ָּכן
לג) ִכיסו ֵיי ַה ִמ ְש ָּכן
המס ִכים
ַ
לד)
רון ה'
לה) נְדו ֵדי ַה ִמ ְש ָּכן וַ אֲ ֹ
הסיכום
לו) ִשיר ִ
לז) מלחמות יהושע
לח) סדר ההתנחלות
לט) ערי לויה וערי מקלט
מ) ניסי ספר יהושע
מא) מצוות בתורה וקיומם ביהושע
מב) שיר סיכום הספר חלק א
מג) סיכום הספר חלק ב
מד) בחן בקיאותך בספר יהושע
מה) ְמ ִס ַירת ַהת ֹו ָּרה
מו) סֵ ֶדר ַהזו ֹגות:
מז) ִה ְת ַהוות ַה ִמ ְשנָּה
רות ַה ַתנ ִָּאים
מח) ד ֹו ֹ
מט) ִש ָּשה ִס ְד ֵרי ִמ ְשנָּה
נ) ַמ ֶס ְכת ֹות ַה ָּש"ס
נא) ִה ְת ַהוות ַה ַת ְלמו ִדים
מו ָּראֵ י ָּבבֵ ל
נב) ָּא ֹ
מו ָּראֵ י אֶ ֶרץ יִ ְש ָּראֵ ל
נג) ָּא ֹ
נד) ִמ ְד ְר ֵשי הֲ ָּלכָּ ה
נה) ִמ ְד ְר ֵשי ַאג ָָּּדה
שהת ֹו ָּרה נ ְִד ֶר ֶשת ָּבהֶ ם
ידות ַ
נו) יג' ִמ ֹ
נז) ְש ֹלו ָּשה ָּע ָּשר ִע ָּק ִרים

שירים כלליים
נח) משפחתי
נט) ירושלים
ס) שדרות
סא) מלכות אדום
סב) חורבן
ועוד...

דוגמאות מהספר
סֵ ֶדר ִספְ ֵרי ַה ָּתנָּ"ךְ
ב) ת ֹו ָּרה
ת ֹו ַרת ה' ְת ִמימה תורת ה' ְתמימה ,
התורה :
ָּ
תורת ה' תמימה אלו הם ִספרי
ראשית ְשמות ויקרא ְבמדבר ְדברים
ְב ִ

אלו הם ספרי תורת חיים.

יאים
ג) נְ ִב ִ
ָּמה אהבתי תורתך כל היום היא ִשיחתי
מה אהבתי תורתך אלו הם ִספרי ְנביאים :
מלכים
ִ
יהושע שופְ ִטים שמואֵ ל
ישעיה יִ ְר ְמיה יחזקאל ְת ֵרי עשר.

ו) סֵ ֶדר ָּפ ָּר ִש ֹיות ַה ָּשבוע
אשית  ,נוח  ,לך ְל ָּך  ,וירא
ְב ֵר ִ
חיי שרה תולדות ויצא וישלח
ויחי
וישב מקץ ויגש ִ
תורת ה' תמימה משיבת נפש .

י) ַהש ֹופְ ִטים
לום עלינו
עו ֶשה שלום ִב ְמרומיו הוא יעשה ָּש ֹ
ֹ

ועל כל ישראל וְ ִא ְמרו  ,אמרו אמן.
אלו הם השופטים ָּ :ע ְת ִניאל בן קנָּז.
.ש ְמגָּר בן ענת.
אהוד בן גרא ַ
יואש .
דבורה ובָּ ָּרק .גדעון בן ָּ
.תולע בן פו ָּאה.
אבימלך בן ִגדעון ֹ
יָּ ִאיר הגלעדי .יִ פְ תח הגלעדי
אבצן זה בועז .אֵ לון הזבו ֹלוני .
מנוח .
עבדון בן הילל ִ .שמשון בן ֹ
עלי הכהן והנביא ְשמואל.
ִ
כבתחילה
ְ
השיבה שופטינו ְכבָּ ִראשונה ויועצינו
יַ עשה ָּשלום יעשה שלום  ,שלום עלינו ועל כל יִ שראל

ציון בחיי דוד
ו) נקודות ּ
אור המשיח על ההר
זהו דוד משדות בית לחם

שמנצח את גלית
ומקבל את בת המלך

מפני שאול ברחתי
ואחרי הכל ניצלתי
הי כינורי  ,נגן ,נגן כינורי

יונתן לא עזבני
אל היער בא וחיזקני
הי כינורי  ,נגן  ,נגן כינורי

אזי מלכתי בחברון
אבל פני לירושלים
בעיר דוד הצבתי הארון
לשם כולם נושאים עיניים

על כל ישראל מלכתי

ושירה גדולה אמרתי
הי כינורי  ,נגן  ,נגן כינורי
גורן ארונה קניתי
ֶ
לשלמה הכל הכינותי
הי כינורי ,נגן ,נגן כינורי
שירו שירו שיר חדש
מגיעים אל מקום המקדש
הי כינורי ,נגן ,נגן כינורי

ג) ִה ְת ַהוות ַה ִמ ְשנָּה 
ִמשחָּ ַרב ֵבית ַה ִמ ְק ָּדש  ,וחָּ רבָּ ה ירושלים
ִה ְת ַפזרו

מהרומאים,
ִ
החכָּ ִמים ובָּ רחו

ישראֵ ל
חלקי אֶ ֶרץ ָּ
ֵ
ולגליל  ,ולכָּ ל
ִ
ְליַ ְבנֶה
ישראל.
תורה ִמ ָּ
הבלבולים ִ ,כ ְמעט ָּאבדה ֹ
ורבו ִ

הנשיא  ,את המצָּ ב
ִ
יהודה
ָּ
ָּר ָּאה רבי
"ר ֶבנו הקדוש" והֶ עניו.
הוא ַ
שפתיו ,
שות לה' ָּאמר ִב ָּ
עֵ ת לעֲ ֹ
שניות שלפָּ ניו
המ ֹ
אוסֵ ף ִ
הֵ חל ֹ
שע ַרך נ ְִק ָּרא ִשישה ִסדרי ִמ ְשנָּה
ָּמה ָּ
יתא
מה שנִשאר ָּבחוץ ָּהפַ ך ִל ְב ַר ָּ
סידר את הת ֹוסֶ פְ תא
חיא ֵ
רבי ָּ
שלים את המשנָּה
שהיא תוסֶ פֶ ת ְל ַה ִ

חלק ב:
שירים כלליים
משפחתי 1
שוש
תו יַ ְכ ִריז ָּפ ֹ
ַעל ַנ ֲח ָּל ֹ

2

שוש
יִ ְרחַ ש ַב ְסבָּ ך יְ ַג ֵשש ָּג ֹ
שוש
רוג ִק ֹנו – לא יַ ְח ֹ
ֶיא ֹ
רות ֵמ ֹראש
דו ֹ
קו ֵרא ֹ
ָּכך ָּטבַ ע ֹ

3

 1שיר זה נתחבר בכתב ידי ,בקיץ תשנ"ח בקרית גת בבית חמי שלמה בלמס הי"ו וחמותי תמר ע"ה .השניים
דאגו כמעט לכל צרכינו כדי שנוכל ללמוד וליצור ולגדל משפחה .השיר נכתב במלאת למשפחתנו שלוש שנים ואנו
עם שני צאצאים .חיה וקהת .הוא פותח בציוץ הטריטוריאלי של הפשוש על צמרת עץ הרימון .אל תכונות
הפשוש התוודעתי בבית חמי בימי פסח והאביב.
 2הפשוש הו א ציפור יציבה בישראל .לציפרים יש כמה וכמה הופעות וציוצים שונים .ציוץ אזהרה .ציוץ כלולות
ועוד .ישנו ציוץ הכרזת הטריטוריה של הפשוש  ,ולזה מתכוון השיר .ניתן לשמוע את שירת הפשוש בעיקר בימי
האביב.
 3ישעיה מא ,ד מי פעל ועשה קורא הדורות מראש

רוש
קור ָּה ָּא ָּדם ְל ַד ְר ֹכו וְ יִ ְד ֹ
ואם יַ ְח ֹ
רוש
רו יִ ְכב ֹוש ֹיו ִביש ֵמי – ֹ
יִ ְצ ֹ

4

רוש ֵמ ֹראש
ְגפָּ נִ ים היו ִע ְנבֵ י ֹ
ירוש
ַעד ְמהֵ ָּרה יִ ְהיו ִת ֹ

לוש
ָּג ַד ְלנו יַ חַ ד ְש ַתים וְ ָּש ֹ
לוש
ִה ֶנה א ַנ ְחנו ְכבר בני ָּש ֹ

5

בוש לא נִ ט ֹוש
יְ ִצ ָּירתנו נִ צ ֹור לֹא ֵנ ֹ

6
שא ְל ֹכל ְל ֹראש
בוד ִמ ְת ַנ ֵ ֹ
ִל ְכ ֹ

 4ענבי רוש טעמם מר .לעומתם התירוש הוא מיץ ענבים מתוק  .לפננו התניה :אם ינהג אדם ברך הראויה -
אזי יוכל להמתיק את דרכו בעולם .מדהים שאותו שורש משמש להפכים.
 5על פי שירו של מתי כספי "ילדותי השניה"
 6על פי התפילה ויברך דוד  .המקור בתנ"ך בספר דברי הימים א ,כט ,יא

ירושלים
יְ רו ָּש ַלים יְ רו ָּש ַלים
ַביום ָּההוא יֵ ְצאו ַמיִ ם
חַ ִיים ִמירו ָּש ַלים

7

חַ ִיים ִמירו ָּש ָּלים
יְ רו ָּש ַלים יְ רו ָּש ַלים
ַב ָּא ֶרץ ובַ ָּש ַמים
8

ִליפַ ת ַפעֲ ַמיִ ם

ִת ְתחַ ֵתן ִב ְש ַתיִ ם

9

יְ רו ָּש ַלים יְ רו ָּש ַלים
ַל ֶָּמה ֶזה ַפעֲ ַמיִ ם

 7זכריה יד ,ח  .המשורר מפרק את צמד המילים מים חיים המופיע בפסוק ויוצר מצב תחבירי חדש  ,כאומר שחיים
יוצאים מירושלים.
 8על פי שיר השירים ז ,ב" ,מה יפו בעמייך בנעלים בת נדיב"
 9על פי דברי שאול לדו בספר שמואל א ,יח ,כא "בשתיים תתחתן בי היום"

ָּל ְק ָּתה ְב ִכפְ ַליִ ם

10

אֶ ֶרץ וְ ָּש ָּמים

יְ רו ָּש ַלים ֶשל ַמ ַעל
יְ רו ָּש ַלים ַסף ַר ַעל
וְ ִאם יֵ ש ָּבנו ַמ ַעל
ַהעֲ לֶ ה ָּלנו ָּת ַעל

11

12

13

אור
ְלעֵ ת עֶ ֶרב יִ ְה ֶיה ֹ
אור
ש ֹ
ָּכל ְדבָּ ש ְ ָּוכל ְ ֹ

14

15

אור
או ְר ְר ָּך ָּא ֹ
ֹ
אור
ַא ִדיר וְ ָּנ ֹ

16

 10על פי ישעיה מ ,ב "כי לקחה מיד ה' כפליים בכל חטאתיה"
 11זכריה יב  ,ב כינוי לירושלים
 12המילה מעל שבראש הבית היא קיצור של מעלה כלומר ירושלים של מעלה (שורש ע.ל.ה) אולם בשורה
השלישית מדובר במעל מלשון מעילה (שורש מ.ע.ל) .למעשה ירושלים של מעל כאן משחקת בכפל משמעות
 13תעל פירושו רפואה .על פי הפסוק רפואות תעלה אין לך (ירמיהו ל ,יג ) ועוד
 14זכריה יד
 15על פי ויקרא ב ,יא  .המשורר רומז לתיקון הרע העולמי שהוא בבחינת השאור שבעיסה ,שיתוקן לעת ערב
הגאולה
 16אדיר ונאור הוא הבורא .המשורר פונה לבורא ומבטיח לקלל את מקללי ה .הוא משתמש באותו מטבע לשון
שבו ברך ה' את אברהם

עור
שו ִכי ֵנ ֹ
קו ְד ֹ
עון ֹ
ִמ ְמ ֹ
ַאלופֵ י יְ הו ָּדה ְכ ִכי ֹור
יתו ְכ ָּמ ֹנור
עֵ ץ ֲח ִנ ֹ

17

18

19

אור
תו ַעל ָּכל יְ ֹ
ַמ ָּכ ֹ

מון
ִמ ְס ַפד הֶ ָּה ֹ
הון
ְב ִכי וְ ִת ָּמ ֹ
ְכ ִמ ְס ַפד הֲ ַד ְד ִרמ ֹון
ְב ִב ְק ַעת ְמגִ ד ֹון

רון
שובו ְל ִב ָּצ ֹ

20

21

 17על פי זכריה ב ,יז
 18על פי זכריה יב,ו
 19תאור חרבו של גולית הענק על פי שמואל א ,יז ,ז
 20על פי זכריה יב ,יא "ביום ההוא יגדל המספד ביושלים כמספד הדדרימון בבקעת מגידון".הפסוק מכוון לאחאב
מלך ישראל באופן מצומצם ,אך משם שאבו חז"ל והפרשנים עד היום את ההשראה בדבר מותו של משיח בן
יוסף שעסק רק בחומר  .והכונה הרווחת כיום לקריסת מדינת ישראל החומרית אל תוך עולם רוחני חדש ,קרי פוסט
ציונות.
 21על פי זכריה ט,יב

הון
כל סוס ַב ִת ָּמ ֹ
עון
בו ַב ִש ָּג ֹ
רו ְכ ֹ
וְ ֹ

22

רון
ו ְל ָּא ָּדם ַמה ִי ְת ֹ

23

יְ רו ָּש ַלים ֶשל ַפ ַעם
לא ֻג ְש ָּמה ְב ֹיום זַ ַעם
ֵמ ָּע ָּצ ַמי ֹזאת ַה ַפ ַעם
ָּאמו ָּתה ַה ָּפ ַעם

24

25

26

 22על פי זכריה יב ,ד "ביום ההוא אכה כל סוס בתימהון ורוכבו בשיגעון"
 23על פי קוהלת א,ג
 24יחזקאל כב ,כד.
 25כך אמר אדם הראשון כשראה לראשונה את חוה
 26כך אמר יעקוב לאחר שראה את בנו יוסף לאחר שנים של פרידה .כך לאחר שראה המשורר במו עיניו את
ירושלים שבה לתחיה לאחר אלפיים שנות גלות ,יכול הוא לומר אמותה הפעם.

פתיחה מליצית לספר הדקדוק

27

אברך את ה' אשר יעצני ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את תורתו
הקדושה ובפרט את חלק הדקדוק שבתורה  ,אף לילות יסרוני כליותיי בראותי
עלבון לשון הקודש אשר בה נברא העולם מתהלכת מאוהל אל אוהל וממשכן, 28
אזלא ומידלדלא ,ופוק ח ֵזי צעירים גם ישישים קורעים בתורה ובתפילה ,אדם
המכה
ֶ
ביקר ולא יבין...ולא יבחינו בין תישחת הארץ לתישחט העולה  ,בין ִנ ָּקה
לבין ִנ ָּכה ומת ,בין וַ יחל משה לוַ יכל משה  ,וַ י וַ י על כך ,בין לחַ לות פניך לכַ לות
משבר לחָּ לות, 30בין ַק ֵדש חייך ובין
ֵ
זכר 29לבין עו ֶנה עלי
פניך ח"ו  ,בין לחַ לות הנ ָּ
לא יהיה ָּק ֵדש בין אוהב עמו לאויב עמו ,ובין כל לקול ,כי הכל קול יעקב הוא כי
למים
מקרא אחד יקרא את שניהם .והכתוב עומד צווח וִ יהי מבדיל בין ַמים ָּ
(לענין פתח וקמץ לכל הפחות) ואבינה במקרא  ,סברא היא למה לי קרא  ,אם
ברא ח למה ברא כ אלא ודאי כשם שפרצופיהם שונים כך ביטוים שונה ,וכי למה
בראם שונים בציורם אם לא כי צורם מכירם ? כי לא כציורנו ציורם דלשיטתם
 ,q=kואם תאמר העיקר הכוונה ,למה לא אמרו כך בקריאת שמע ?!
ולא זו אף זו,
מש ֶגת ,את שמיעת הדברים ודרך
אמרתי בליבי לצרף לזה ַמ ֶצ ֶגת ובזה תהי ידנו ֶ
אמירתם  ,שבדברים הללו אין כל כך ערך לספרים שבהם נבוא לכתוב עניני
דקדוק ,שהרי מה תועלת אם נעטר שוא נע בגרפיקה נאה אם הקורא לא ישמע ?!

 27ספר הדקדוק נכתב מזמן  ,אך טרם יצא לאור .הטרמתי כאן את הקדמתו שהשירית משום חיבוב מצוה ,חיבוב
לשון הקודש ומליצותיה (ללא קשר ישיר לשירים)
 28על פי דברי הימים א ,יז ,ה  .עיין רש"י  ,זהו מקרא קצר ,כאילו אמר ממשכן אל משכן ,הפסוק מקביל לחברו
בספר שמואל ב ,ז ,ו.
נזכר פה לשון הווה הוא על כן נקוד קמץ
ָּ 29
 30חָּ לות רפוי הן נשים הכורעות ללדת .לחַ לות דגוש פירושו להתפלל.

ככלל נומר  ,לא תהיה שמיעה טובה מראיה ,אך בסוגיות אלו נומר טובה שמיעה
מראיה.
על כן אמרתי אל המלאכה לגשת ,ללמד בני יהודה ֶקסֶ ת,
וקראתיו "וללוי אמר" על שום מה ? כי מלבד מה ששמי בקרבו יש לפנינו ענין
אמירה שהיא מועילה מאוד בענינים אלו "יותר ממה שכתוב לפניכם"
ועוד  ,שבימי חורפי בשמחת תורה היה אבי מעלני בגיל חמש שש לקרוא בתורה
ולא הייתי קורא "מעו ָּנה" אלא גולל שתיים שלוש לאחור לקרוא "וללוי אמר"
משום חיבוב מצוה ולקיים מה שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו ,יצרתיו
אף עשיתיו .אמן כן יהי רצון.

